
Här samlas data till framtidens filmer på svarta hål
I de snötäckta franska Alperna ligger ett av observatorierna som in-

går i Event Horizon Telescope. Vi reste dit för att få veta vad som är 

nästa steg efter bilderna på de svarta hålen i Vintergatan och M 87.

av Jonas Enander

 

–J
ag har bara sovit två timmar.

Astronomen Michael 
Bremer ser glad men trött 
ut då jag träffar honom på 
bergstoppen Plateau de Bure  

i franska Alperna. 
Jag har åkt hit under en mars-

vecka 2022 för att se vad vi kan 
förvänta oss från Event Horizon 
Telescopes senaste och framtida 
observationer. 

Bakom Michael Bremer lyser vår-
solen på de elva teleskop han precis 
har använt för att observera Sagitta-
rius A*, det svarta hålet i mitten av 
Vintergatan. Genom att länka ihop de 
elva teleskopen fungerar de som ett 
enda stort teleskop.

– Vi började observera 01:30. Jag 
var fylld av adrenalin. Teleskopen 
följde Vintergatans centrum ända ner 
till den lägsta höjd som de klarar av.

Bremer arbetar för Institut de 
Radioastronomie Millimétrique. 
Den fransk-tysk-spanska organisa-
tionen driver två observatorier: dels 
ett 30 meter stort radioteleskop på 
en bergstopp i Sierra Nevada i södra 
Spanien, dels teleskopen i franska 
Alperna som går under namnet 
Northern Extended Millimeter Array 
(NOEMA). 

Event Horizon Telescope skapade 
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bilderna på Sagittarius A* och M 87* 
med hjälp av observationer från år 
2017. I de observationerna deltog inte 
NOEMA-teleskopen, men med hjälp 
av fler teleskop går det att skapa ännu 
bättre bilder av de svarta hålen.

– 2017 hade vi åtta observatorier, 
berättar Sara Issaoun vid Harvard 
& Smithsonian Center for Astro-
physics i Boston efter min resa till 
franska Alperna. 2018 lade vi till 

Greenland Telescope. Men 2019 
kunde vi inte observera, och på 
grund av pandemin kunde vi inte 
heller göra det 2020. 

2021 blev det möjligt att studera de 
svarta hålen igen, men astronomerna 
fick, likt många andra människor un-
der pandemiåren, arbeta på distans.

– Jag kunde kliva upp ur sängen, 
slå på datorn, logga in till Submilli-
meter Telescope i Arizona och börja 

observera svarta hål.
Under observationerna 2021 deltog 

NOEMA-teleskopen för första gång-
en, och även Kitt Peak-observatoriet 
i Arizona, men på grund av säker-
hetsproblem och strömavbrott kunde 
teleskopet i Mexiko inte delta. 

– I år är det första gången som vi har 
elva observatorier i hela nätverket, säger 
Sara Issaoun. Vi har äntligen fullt hus.

Aldrig förr har så många teleskop 
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NOEMA-teleskopen på Plateau de Bure, Frankrike.
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försökt studera svarta hål på samma 
gång. Förutom teleskopen i franska 
alperna och Sierra Nevada deltar te-
leskop på bergstoppar i Mexiko, Ari-
zona, Hawaii och Chile, på Sydpolens 
isplatå och vid Grönlands kust i Event 
Horizon Telescopes observationer. 
Men för att lyckas måste astronomer-
na ha tur med vädret.

– En snöstorm hindrade teleskopet 
i Spanien från att observera Sagittari-
us A*, berättar Michael Bremer.

En snöstorm ställde även till det 
för den svenske astronomen Michael 
Lindqvist från Onsala Rymdobserva-
torium. Han har rest till APEX-tele-
skopet i Atacamaöknen i Chile för att 
arbeta med Event Horizon Telescope. 
APEX-teleskopet drivs av Onsala 
Rymdobservatorium tillsammans 
med Europeiska Sydobservatoriet och 
det tyska Max Planck-institutet 
för radioastronomi. Det 
är ett av världens högst 
belägna teleskop på en av 
världens torraste platser.

– Men det är sällsynt 
att man behöver åka 
upp till teleskopet, säger 
Michael Lindqvist. Vi sitter 
nere vid basen på 2 400 meters 
höjd, nära byn San Pedro de Atacama.

APEX-teleskopet skulle observe-
ra svarta hål vid sju tillfällen, men 
en snöstorm satte stopp för ett av 
tillfällena.

– Efter snöstormen fick vi 
vänta, men överlag har allt 
fungerat förvånansvärt 
bra. Vi har observerat fler 
svarta hål än tidigare.

Mörka gåtor

Med hjälp av de nya observa-
tionerna vill forskarna inom Event 
Horizon Telescope lära sig mer om 
svarta hål.

– Under många år tvivlade forskar-
na på att svarta hål existerar, berättar 
Michael Bremer. Men idag vet vi att 
de finns. Vi kan se dem.

Ett svart hål går att se i form 
av en mörk, rund skugga. 

Genom att noggrant mäta 
skuggans form hoppas 
astronomerna kunna slå 
fast hur snabbt de svarta 
hålen roterar och om de 

fungerar så som Einsteins 
gravitationsteori förutspår.

Ett annat mål är att förstå hur 
universums mörkaste objekt kan ligga 

bakom rymdens ljusaste fenomen. 
– Svarta hål är som ett stort 

vakuum som suger in materia, säger 
Michael Bremer. Delar av den enorma 

energi som koncentreras i rum-
tiden förs över till materia 

som skjuts iväg från de 
svarta hålen. Denna 
materia kan åka ut ur 
galaxen som det svarta 
hålet finns i. Det skapas 

ett slags fyrar av materia 
och ljus.

Dessa fyrar kallas för jetstrå-
lar. Hur de uppstår är en av astrofysi-
kens stora gåtor.

– Jetstrålarna är de mest energirika 
processerna i hela universum, säger 
Sara Issaoun. De skär tvärs genom ga-
laxer. Det är helt galet hur mycket en-
ergi som produceras i jämförelse med 
vad vi kan åstadkomma på jorden. Vi 
förstår inte hur det är möjligt.

Med hjälp av de nya observationer-
na vill forskarna inom Event Horizon 
Telescope förstå hur jetstrålarna 
uppstår.

– Vi vet att M 87* har en stor 
jetstråle, men vi kan inte se hur den 
blir till i bilden från 2019. För att se 
den behöver vi högre upplösning, 
säger Sara Issaoun. 

Filmer och rymdantenner

Efter att Event Horizon Telescope 
släppte bilden på Sagittarius A* 
intervjuade Populär Astronomi 
rymdminister Anna Ekström. Hon 
kallade bilden för ”ett banbrytande 
genombrott”. Alla var dock inte lika 
imponerade som rymdministern. 
På sociala medier dök kommentarer 
upp om att bilden var suddig. 

– När människor säger att bilden 
är suddig blir jag förvånad, säger Sara 
Issaoun. Event Horizon Telescope kan 
se tre miljoner gånger mer noggrant 
än vad våra ögon klarar av. Bilden är 
suddig eftersom det svarta hålet ligger 
väldigt långt bort och är väldigt litet 
på himlen. Men bilden av skuggan är 
den mest högupplösta astronomiska 
bilden som någonsin har tagits. 

För Sara Issaoun är bilden bara ett 
första steg.

– Det här är våra första bilder. Om 
du tänker på andra förstagångsbilder 
i mänsklighetens historia var de alltid 
lite suddiga.

Det första steget mot att 
förbättra bilderna är att använda 
fler teleskop. Eftersom bilden 
har tagits fram utifrån data som 
samlades in 2017 kan vi förvänta 
oss mer innehållsrika bilder utifrån 
de data som har samlats in då fler 
teleskop deltog i observationerna. 
I framtiden vill Event Horizon 
Telescope även använda ett teleskop 
i Namibia som just nu befinner sig i 
planeringsstadiet. Teleskopet kallas 
för African Millimetre Telescope, 
och planeringen av teleskopet leds av 
Radbouds universitet i Nederländerna 
och Namibias universitet.

Förutom nya teleskop går det 
även att uppgradera utrustningen i 
de befintliga teleskopen. Detta ger 
ökad känslighet och mer data, vilket 
framför allt behövs för det svarta hålet 
Sagittarius A*. 

– Vid Sagittarius A* händer saker 
på en snabbare tidsskala, säger Micha-
el Lindqvist. Har du större känslighet 
kan du i princip göra en film och se 
om saker förändrar sig med tiden.

En film på vad som händer kring 
Sagittarius A* låter onekligen spän-
nande. Men för att få riktigt skarpa 
bilder och filmer behövs inte bara 
bättre utrustning och fler teleskop 

på jorden. 
– Det finns två sätt att få skarpare 

bilder: gör teleskopet större eller ob-
servera kortare våglängder, säger Sara 
Issaoun. Om du har rymdteleskop kan 
du göra båda. 

Event Horizon Telescope obser-
verar vid våglängden 1,3 millimeter. 
Nästa år kommer astronomerna även 
att observera vid våglängden 0,8 
millimeter. Kortare våglängder än så 
är dock svåra att registrera på grund 
av jordens atmosfär. Det hindret 
finns inte i rymden. Där kan också 
avstånden mellan teleskopen bli större 
än vad som är möjligt för teleskop 
utplacerade på jorden. 

Att placera teleskop i rymden är 
dock en stor utmaning.

– Vi har ännu inte den teknik som 
krävs för att placera radioantenner i 
rymden som kan observera så korta 
våglängder, säger Sara Issaoun. Vi 
samlar också in petabyte av data och 
tekniken för att skicka ned dem till 
jorden med en hög överföringshastig-
het existerar inte idag.

Sara Issaoun är dock optimistisk:
– Event Horizon Telescope har 

hela tiden legat vid fronten för den 
tekniska utvecklingen. Vi kommer 
att fortsätta göra det tills vi får det 
genombrott som krävs för att nå rym-
den. Det kommer att leda till skarpa 
bilder och filmer.

Svarta hål bland ettor och nollor

När jag vandrar runt bland teleskopen 
på toppen av franska alperna före-

ställer jag mig hur ett litet knippe ljus 
nätt och jämnt undviker att fångas av 
det svarta hålet Sagittarius A*. Ljuset 
rusar fram genom mörkret mellan 
stjärnorna i 27 000 år för att slutli-
gen nå vår blågröna jord, störta ned 
genom dess atmosfär, fångas upp av 
ett av teleskopen framför mig, för-
vandlas till en elektrisk impuls och 
slutligen lagras i form av nollor och 
ettor på en hårddisk.

Inuti teleskopens kontrollrum visar 
Michael Bremer mig hårddiskarna. 

– Universum ger oss all den här 
informationen gratis, säger han och 
pekar på hårddiskarna. Allt vi behöver 
göra är att titta.

Hårddiskarna fraktas nedför berget 
med linbanor. Inom några år kommer 
vi att få se nya bilder och förhopp-
ningsvis även filmer utifrån de data 
som finns på hårddiskarna. 

Tack vare Event Horizon Tele-
scopes observationer har astronomer-
na tagit ett viktig steg mot att avslöja 
de svarta hålens mysterium. Eller som 
Michael Bremer säger:

– Vi kan inte bara se de svarta hå-
len. Vi kan också förstå dem. 

JONAS ENANDER är doktor i fysik och skriver en bok om 
svarta hål.

Observerar 
sedan 2021

Observerar 
sedan 2017

CHAJNANTORPLATÅN, CHILE

PICO VELETA, SPANIEN

SIERRA NEGRA, MEXIKO

THULE AIR BASE, GRÖNLAND,
DANMARK

SYDPOLSTATIONEN

PLATEAU DE BURE, FRANKRIKE

CHAJNANTORPLATÅN, CHILE

De elva observatorierna som 
ingår i Event Horizon Telescope. 
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Den 24 mars 2021 släppte 
Event Horizon Telescope en 
uppdaterad bild av det svarta 
hålet M 87*. Bilden innehåller 
information om ljusets 
polarisation. Polarisationen är 
ett mått på hur ljuset vibrerar, 
och det är framför allt de 
magnetiska fälten kring det 
svarta hålet som påverkar po-
larisationen. Snart kommer 
Event Horizon Telescope även 
att släppa en bild på polarisa-
tionen kring Sagittarius A*.

Reporter Jonas 
Enander på plats 
vid NOEMA.

Michael Bremer 

Michael Lindqvist
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Observerar 
sedan 2018


